
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 20 marts 2013

1. Opfølgning af punkter fra sidste møde.
 Fjernvarmesagen – Guy skulle tage kontakt til Jens Wenzel

Guy har ikke haft kontakt med JWA. I forbindelse med fjernvarme, men har talt med 
ham i forbindelse med solceller. Guy vil tage fat i energigruppen og se på 
energirapporten sammen med dem. Vores solvarmere giver faktisk 10%  af den samlede 
udgift til varme. – Guy skriver til Jens under mødet. -
 

 Juletræet. Hvem tager affære? Elin har rykket og talt med både Peter og Lasse ang. 
juletræet. Elin vil rykke dem begge.

 Markvandring d.10. april kl. 17.30. Hvem bestiller sandwich m.m.? Udeudvalget vil 
også blive inviteret (Mulle og Elva.) 

 Gert bestiller sandwiches. Hanne køber øl og vand og henter mad.
Vi skal huske vores vedligeholdelsesplan! Hanne vil finde den frem!
Guy vil gerne have, at vi taler om fjernevarme, når vi har Lasse til møde. Hanne beder 
Guy om at kontakte Jens Wenzel Andersen inden det møde.

2. Opfølgning på mødet vedr. fællespuljen/ejendomsskatter.
Herunder:  
 Punkt 1 i skemaet fra mødet, Eva har lagt mit skema i et excel skema. 
 Bestyrelsen kigger det skema igennem og giver hurtigt svar. 1 uge fra i dag. Ændringerne 

sendes med blåt til Eva, som lægger det ind i skemaet. Jeg sender videre til Max.
 Godkendelse af skemaet, så det kan komme på hjemmesiden.
 Brev fra 3b ang. tilbagebetaling.

Vi har modtaget et brev fra 3bs direktør, hvor han slår fast, at de enkelte beboere ikke kan få 
penge. De skal gå til foreningen. 
Gruppen som arbejder med at få pengene til de enkelte beboere, har bedt om at få penge til 
at undersøge juridisk om 3b har ret til at pengene går til beboerne. 
Vi vil gerne have cc på deres mail korrespondance. Vil bede om, at tilstræbe et svar medio 
sep. 2013. Maiken finder den gamle mail fra Bertrand og giver gruppen svar. Vi vil gerne 
have det afklaret inden budgetmødet i september. 

 Planlægning af de fremtidige møder.
Bestyrelsen vil bede økonomigruppen (Inger, Bertrand m.fl.) om at fremlægge, hvad de er 
nået frem til på budgetmødet i efteråret. Det har ikke noget budgettet at gøre, men for at få 
en afklaring.
3. møde vedr. pengene bliver meldt ud efter budgetmødet i september.

           
3. Referat fra Fælleskonference. Hanne

 Dette møde handlede om driften. Der var tre temaer i løbet af dagen. Hanne deltog i   ”
Tilgængelighed og nærhed” og i et om solceller. Hanne har noget materiale, som Guy skal 
have. Den tredje workshop hed ”Hvordan kan man også gøre det?”
Et spændende oplæg ved Jesper Nygaard. 
    

           Hanne har også deltaget i et møde i Måløv Bylau
    Gert vil bede Max om at lave et link på vores hjemmeside til Måløv Bylau.



4. Referat fra Gerts møde ang. medejerboliger
Bestyrelsen skal indkalde Solwej til møde om medejerboligerne. Der foreligger åbenbart en  
helt masse på skrift, som vi ikke har set. Vi skal se at få fat i det. Hvem?
 
5. 
Referat fra kursus vedr. budgetter. Gert og Maiken
Vi syntes, det var spændende. Vi skal bede om at få en økonomimedarbejder med til  
budgetlægningsmøde. 

6. Mailliste 
Vi har uddelegeret mailliste og får samlet de manglende navne og adresser, mail og 
telefonnumre til mødet d. 10 april.
    

7. Kommende møder og aktiviteter – 
 Budgetmøde d. 8. maj kl. 18.30
 Havedag -14 april. Gert vil indkalde udeudvalget. Vi udskyder havedagen til 

fødselsdagen. Mulle sender brev ud om det.
 Fødselsdag.-  Første søndag i maj i år d. 5 maj. Elin deler sedler ud om det.
 Møde i 3b d. 2. maj (mail sendt til jer i dag). Vi følger op på det på mødet d. 10. april.


